
Emancipiĝo de ĉiuj, la graveco de la uragano

La defioj por atingi la emancipiĝon de ĉiuj infaninoj estas iom mirindaj.
Ĝi ne estas komplika, sed postulas grandegan energion de kompreno por eniri la

mortintoj randoj de iluzioj, vera labirintaj aro kiu tenas nin kredi liberaj ni.
Ĉi iĝas tre ĉeestanta en la momentoj, kiam ni konscias nin kondiĉi nin mem kiel

homoj en la agordojn vi pensas estas la plej "rajtojn", la plej "vera" . . . por poste ŝanĝi nian
percepton angulo kaj ĉiuj certecoj renversiĝi verojn.

La singardemo ĉi tie, mi komprenas ke nia plej granda referenco estas anarkiismo /
anarkio, estas havi dinamismo kiu celas povigado ĉiam kaj ĉiuj. Ĉi tio signifas konstrui
spacojn de agado kaj vivado kie la kondiĉoj por transformo, ŝanĝo kaj detruo ĉeestas.

En ĉi tiu procezo, la rilatoj inter la subpremataj kaj ekspluatataj de la diversaj formoj
estus komprenitaj kiel punktoj de intersekco. Sed etendi tiun komprenon, ĝi iĝas pli ol nur
niĉo, etiketo, revuo, unu stereotipo kiuj laŭigas nin forto. Pli malbone, ili finas asimilante
la tre divido, kadranta en la antaŭ-establitaj modeloj, kaj en ili, ni supozas paroladon
forĝitaj tiu vidpunkto, en tiu loko por rigardi kaj reprodukti senzorge sen asimilante la pli
profundan signifon de tio.

La intenseco de la vastiĝo gvidas al antinomio procezo, uragano de kontraŭdiroj,
detruo kiu gardas en konstanta moviĝo, konstante ŝanĝanta en REVOLUCIO!

Ĝi fariĝas ebla vojo por rompi la ĉenojn kiuj faras nin garantiulojn homoj konceptoj
kiuj devus liberigi nin, ĉar ni devigis rekonstrui la mem-takso kaj sur ĉiam.

Estu la uragano, anarkio malŝaltita, forto ribelo ĉiu de ĉi tiu ĉeno ĝis la fina eksplodo
en pura koncepto de libereco sen predemarcações la kaptiloj de multaj izolitaj luktoj kiuj
restas en la labirinto protektita de la ekspluatado kaj subpremo.

Ni estu anarkiisma uragano, sen kontrolo, sen disciplino, sen etiketoj! Organizita en
amo kaj libereco, mia, via, nia!



Anarkia Referenco

Pensante estas tre grava por la homo, multaj filozofioj montri spertojn en socio de homoj
kapablas mem-direkto kaj memregado fare de la unio de intelektaj kapabloj, laborante homoj kaj
iniciatinto de libera socia ordo por ĉiuj kreitaĵoj.

Tia koncepto rilatas al "utopio" sen salajro aŭ profito. Laboristoj kaj dungantoj estas
solvitaj, gvidantaj kaj direktitaj homoj, konsistantaj kaj ordigitaj homoj, regantaj kaj regitaj. Ili
ĉiuj estus mem-sufiĉaj, produktantaj kaj konsumantaj, senpagaj, egalaj!

La bazoj estas en malavara kaj pozitiva organizo kun sentoj kaj agoj, balanci movadoj,
sintenoj, la harmonio kiu kunigas ĉiu persono Naturo, verko unika personecojn kaj farante ilin
aktivaj, justa civitanoj produkti, konsumas, donante kaj ricevi.

Ne estas religiaj rilatoj, multe malpli politikaj, parto de la koncepto de liberecana
rekonstruo kaj kontraŭ ĉiuj aferoj kaj dogmoj. Sonĝo, kie ideoj bezonas validajn fundamentojn kaj
vivon, ekzemplon de leciono en la plej ampleksa senso, ke tio povas havi. Sekve, prioriaj konceptoj
estas forĵetitaj, same kiel la infalibilidad prevalebla antaŭ la relativeco de la faktoj. forto estos
respondeca libereco, simplan koncepton tiu parto de ĉiu esti kaj etendiĝas memvole en liberaj
asocioj, al memmastrumataj socion pura de ajna spuro de supozita "reprezentantoj" aŭ iluzia.

La konstantaj ŝanĝoj fariĝas scio, konceptoj de dinamika bonstato por ĉiuj; la faktoj
rekonitaj kaj reflektataj de pli racia kolektiva kresko ebla.

Ĉiu estaĵo estas socia bazo! Vivi fratine kun aliaj estaĵoj, en libera interkonsento, reciproka
subteno kaj protekto, certigas la disvolviĝon de ĉiu kaj ĉiu en ĉi tiu spiralo de liberecana amo kaj
prospero.

La energioj kunigitaj en la komunumo, provizas la kapablon de ĉiu besto pluvivi, sed vivi la
plej bonan socion. Ĉi tiu "Nova" socio, parto de naturo, principo kaj fino vivo. Per ĉi tiu koncepto, la
persono estas atleto ĉiam luktanta por ĉiam pli bone vivaj kondiĉoj, libereco, nenio malpli, pli da
libereco por ĉiuj!

La kuniĝo estas fundamenta por ĉiu esti, do la serĉo asocii, kunigi, ĉar la kuniĝo kaj asocio
faras al ni saĝajn homojn. Izoliteco aŭ lasante ĉi tiun mondon, iluzioj, ĉar la mondo jam estas tute.
Esti persono de socio, ĉiu estanta estas asociita de la granda homa komunumo, ankaŭ de vivantaj
estaĵoj.

Ne nur ideala koncepto, sed scienca, intelekta kaj etika flanko, kiu ankaŭ havas ekonomian
socian projekcion, kie establas la libera asocio de la strukturoj de laboro.

La ĉiutaga rutino estas direktita de libervola kunlaboro, la respondeco de ĉiu kaj kolektive,
te, kunordigo kaj administrado de la produktivaj fortoj kaj intelektuloj kun la komuna celo
bonfarto kaj libereco.

altega celo en ĉi tiu kunteksto estas la restarigo de la feliĉo de loĝantaroj en finita Federacio
Liberaj Komunumoj, agordita de aro da komunaj interesoj malfermita alĝustiĝi per reciproka
interkonsento. En harmonia kaj solidara maniero, ĉi tiu kuniĝo donos ĉiujn profitojn, kiuj ne
okazus izolite. La riĉeco rezultanta de tiu komuna penado, kolektiva, produktado personoj, estus
metita al dispozicio de tiu kompanio en konstruado, te por ĉiuj engajdas distribui al ĉiu de liaj
partoprenantoj kaj al iliaj bezonoj.

Ĉiu momento, en ĉi tiu spiralo de bonstato, ĉio okazas kaj dependas de la kapablo kaj la
aspekto de ĝiaj partoprenantoj en kuniĝo, en idealo de larĝa komuna bono!

Sen riĉeco aŭ personaj aktivoj, la komunumo ne permesus al unu el la partoprenantoj
eksplodi alian en la nomo de pli granda scio aŭ trompo, eĉ ne de liberaj kaj federataj laboraj entoj.
La komunumo estus prizorgi tiajn problemojn kiel sano de reciproka utilo, por certigi la racia
principo de egalaj rajtoj kaj la samaj devoj de celo ĉiuj kaj ĉiu.

Resumo: perfekta sistemo ne kreita, ĉar principe ĝi malproksimigas de ĉiuj skemoj kaj
konceptoj de absoluta / totalismaj karakteron, sed estus konstanta plibonigo de dezajno, dinamika.
Neniu bezono por difinita celo, ĉar vi konscias la vario de naturo, la plibonigo de ĉiuj kampoj de la
homa scio kaj la serĉo por novaj formoj de vivo. Konstanta malferma perspektivo de la tago al tago,



la homa vivo sen dogma formoj, temo je libereco kaj ne havas la guston de la abstrakta, sed la
socia inko kiuj povas esti nur provizora, ĉar ĉio ŝanĝiĝas, nur la vivo, kiu estas transdonita de
generacioj ĝis generacioj . Konstruo daŭrigas atingi larĝan stadio, en libereco, egaleco kaj frata
amo, fariĝis ago de persistemo. En ĉi tiu koncepto, libereco ne havis la guston de la abstrakta sed
de la betono, kiu ebligis la disvolviĝon de kapablo en infaninoj, kiu instigas kaj vekas la grandecon
de solidaj sentoj inter la popoloj, kiu skulpas karakteron kaj nutras amon al la sekva kiel la ŝi
mem

Nur libereco, laŭ la logika koncepto, movas homojn serĉi belajn kaj harmoniajn nivelojn de
socia justeco, ĉar libereco konservas la animon, la lumon de tiu ideo.

Maria Correia



Ni ankoraŭ bezonas voluntulojn!

Nia iniciatemo bezonas voluntulojn por skribi, traduki, desegni aŭ por iu ajn kontribuaĵo.
Ĉia helpo estas bonvenan, dankon!
Sanon kaj anarkion!

Kontaktojn

Fenikso Nigra Liberacana Barikado

m.e.:barriliber@anarkio.net
m.e.:lobo@riseup.net
m.e.:fenikso@riseup.net

http://anarkio.net/fenikso


